
D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedeni stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek"

Opravy silnic v okrese České Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/42 číslo smlouvy objednatele: 55/VZ/2020

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):Správa a údržba s iln ic  Jihočeského kraje

příspěvková organizace

Sídlo:

Zastoupen:
tel:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
387 021 010
sekretariat@susik.cz
cadk8eb
70971641 DIČ: CZ70971641
............................. . .... . . . ........ .................................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

Ing. Jan Štícha 

...... ...... ...........

...... ..... ............

tel.: 387 021 010 

tel.:.. . . . . .. . . . . .. . . . .

tel.:.. . . . . .. . . . . .. . . . .

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

tel.:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

............ ............. vedoucím  PJ, na základě plné moci

. . . . . . . .......... .................. . konom kou PJ, na základě plné moci
387 004 121
strabag.ceskebudejovice@strabag.com
8yuchp8
608 38 744 DIČ: CZ60838744
............................... . . . ........ ............................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. 3. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

....... ......., vedoucí PJ, na základě plné moci tel.: ..... .. . . .. .. . . ..

...... ......... ................ ekonomka PJ, na základě plné moci tel.: ..... .. . . .. .. . . ..
Zástupce ve věcech technických:

....... ....... tel.: ... .. .. . . .. .. . . ..
Odpovědný stavbyvedoucí:
........... ........ tel.: ......... ...... .. (číslo autorizace: 0101999)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

mailto:sekretariat@susik.cz
mailto:strabag.ceskebudejovice@strabag.com


Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 55/VZ/2020 na veřejnou zakázku 
dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po podpisu smlouvy a 
nebylo možné je předvídat (viz příloha), se mění termín plnění uvedený v článku 3, odst. 3.1 
smlouvy o dílo a v souvislosti s tím i platební podmínky uvedené v čl. 5, odst. 5.1. Tyto 
uvedené odstavce zní nově takto:

3.1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: září 2020

Předání staveniště proběhne: do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem 

Dokončení díla:

Oprava silnice 111/10577 Libnič do 50 kal. dnů od předání staveniště

Oprava silnice 111/14540 u Strýčic do 50 kal. dnů od předání staveniště
Oprava zastávky MHD 111-0341 rozcestí Hlinsko do 15. 5. 2021

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je 
zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

5.1. Platba bude prováděna na základě měsíční fakturace. Fakturovány budou skutečně 
provedené a převzaté práce, jejichž soupis potvrzený zástupci obou smluvních stran 
bude tvořit přílohu faktury. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají 
v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.



55/V272020_D1

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na 
základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.
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STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 
158 00 Praha 5 STRABAG

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
příspěvková organizace 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

Vyřizuje: 
........................ 

Mobil ........................... 
...............................................

9. listopadu 2020

Žádost o prodloužení termínu realizace stavby „Opravy silnic v okrese České Budějovice, č. 

smlouvy 55/VZ/2020, stavební objekt Oprava zastávky MHD 111-0341 rozcestí Hlinsko"

z důvodu vydání nesouhlasného stanoviska DPČR České Budějovice k dopravně-inženýrskému opatřeni 

na stavební objekt Oprava zastávky MHD 111-0341 rozcestí Hlinsko žádáme o prodloužení termínu realizace 

dotčeného SO v termínu do 15. května 2021.

Za zhotovitele STRABAG a.s.

Vážení,
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STRABAG a.s.
Vrbenská 31
370 06 české Budějovice/česká republika 
www.strabag.cz

Tel. +420 387 004-121 
Fax +420 387 411-578 
strabag.ceskebudejovice@strabag.com

..............................

............................................................... 
..............................................

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4 1 58 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku Méstský soud v Praze, sp zn B 76..... 
IČO 60836744, DIČ CZ60838744

http://www.strabag.cz
mailto:strabag.ceskebudejovice@strabag.com
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dopravní inspektorát
Pomáhat a chránit České Budějovice

Bttfij

Č.j. KRPC-l 17681 -l/ČJ-2020-020106 České Budějovice 30. října 2020 

Počet listů: 1

STRABAG a. s. 
Odštěpný Vrbenská 31 
370 10 České Budějovice

K rukám - Lion

Zvláštní užívání pozemní komunikace, oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko Rudolfovská. 
Č. Budějovice - závazné stanovisko.

Policie České republiky, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice 
v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů,

N E S O U H L A S Í

se zvláštním užíváním sil. č. III/0341, oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko Rudolfovská 
v Českých Budějovicích.

Předložený návrh řeší umístění náhradní zastávky (ve směru do centra CB) přímo do prostoru 
rozhledových poměrů významného sjezdu a odbočovacího pruhu k ČS (ust. § 27 zákona č. 361/2000 
Sb. - řidič nesmí zatavit a stát v připojovacím nebo odbočovacím pruhu).

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 
Plavská 2
37105 České Budějovice

Tel.: + 420 974226582 
Fax:+ 420 974 226 944 
Email: cb.di{S>ocr.cz

http://www.policie.cz


Náhradní zastávka ve směru Rudolfov je navržena do prostoru před parkoviště obchodu Barvy 
- laky. Z pohledu vyčkávací plochy pro cestující umístěnou před zaparkovaná vozidla nebo 
parkující vozidla je zcela nevhodné (najíždění vozidel do prostoru vyčkávací plochy pro 
cestující). Není možné ani vytvořit nástupní hranu zastávky BUS.

Z těchto důvodů dopravní inspektorát nemůže s předloženým návrhem souhlasit.

Vyřizuje:.............. . . . .........

Na vědomí: ODaSH MM CB

.............................................. 

Vedoucí oddělení Dl ÚO České Budějovice



Dopravní podnik 
mista České Budéjovice. a  i r n

LION -  stavební a obchodní 
společnost,spol.s r.o. 
Lidická 246
370 07 České Budějovice

L

Váš dopis značky/ ze dne 

16. 10. 2020

Naše značka

20/2020/8325/2811

Vyfizvje/ telefon

. . . . . . . . . . . . .387 719 256

České Budéjovice 

27. 10. 2020

Vyjádření k dopravně-inženýrskému opatření (DIO)

Určeno pro akci: Oprava zastávky MHO Rozcestí Hlinsko, Rudolfovská, České Budějovice

Při splnění níže uvedených podmínek Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. (dále jen 

DPMČB) souhlasí s předloženým dopravně-inženýrským opatřením (dále jen DIO):

• Po dobu realizace DIO bude zajištěn bezpečný průjezd vozidel MHD řešeným územím po 

standardních trasách.

• Po dobu realizace 1. etapy DIO budou dočasně přemístěny zastávky Rozcestí Hlinsko 
(obousměrně) dle předložené situace DIO.

• Po dobu realizace 2. etapy DIO bude dočasně přemístěna zastávka Rozcestí Hlinsko (směr 

centrum) dle předložené situace DIO.

•  V náhradní poloze dočasné zastávky Rozcestí Hlinsko (směr centrum) musí být provedeno 

zpevněné provizorní nástupiště pro zajištění bezpečného výstupu a nástupu cestujících.

•  Přesný termín realizace DIO požadujeme sdělit nejpozději 3 pracovní dny před zahájením 
písemně nebo elektronickou poštou na adresu vyjadreni@dpmcb.cz.

•  V případě operativních změn, které mají vliv na provoz MHD, je nutné kontaktovat 

neprodleně centrální dispečink dopravy (non-stop provoz, tel. 387 719 255).
Toto vyjádření se vztahuje pouze k dopravnímu řešení a nenahrazuje vyjádření k existenci 
inženýrských sítí ve vlastnictví či správě Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., 

vyjádření k projektové dokumentaci z pohledu pevných trakčních zařízení a veřejného osvětlení, 

případně jiné vyjádření související s technologickým řešením v rámci stavby.

...... ................. 
manažer útvaru dopravy

Strana 1 (celkem 1)

Dopravní’ podnik m ista 

České Budějovice. a.s. 

Novohradská 738/40,

370 33 České Budějovice

Telefon: 844 844 807 

Facebook: dpmebas 

www.dpmcb.c2

Zápis v 0R - spis. zn.: B 868 

vedená u Krajského soudu 

v Českých Budějovicích

IČ: 25166115 

DIČ: CZ25166115

.. . ................. 

..........................

mailto:vyjadreni@dpmcb.cz
http://www.dpmcb.c2

